
Uchwala Nr I/ 125/2015 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

z dnia 3 sierpnia 2015 roku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku Dz.U. poz. 1113 ze 
zm.) i art. 9 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 ze zm.), Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej lodzi :  

1. Ewa Spionek 
2. Anna Kaimierczak 
3. Roman Drozdowski 

przewodniczqcy 
czto n e k 
cztone k 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje moiliwo6k sptaty pozyczek w tqcznej kwocie 8.010.496 zt (stownie 
ztotych: osiem milion6w dziesieC tysiecy czterysta dziewieidziesiqt sze6i) zaciqganych 
przez Miasto l o d i  w roku 2015 w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony ~rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w lodzi, formulujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi  wptynqk wniosek (pismo DFP - Bd.- 
VII1.3022.5.2015) Prezydenta Miasta lodzi  o wydanie opinii dotyczqcej moiliwo6ci sptaty 
trzech pozyczek zaciqganych przez Miasto Codi w 2015 roku w Wojew6dzkim Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Prezydent Miasta lodzi, dziatajqc w ramach upowaznienia udzielonego przez Rade 
Miejskq w lodz i  w uchwale budzetowej Miasta lodz i  na 2015 rok, wydat w dniu 26 
czerwca biezqcego ro ku trzy zarzqdzenia, w kt6rych wyrazona zostaka wola zaciqgniecia 
pozyczek na finansowanie planowanego deficytu budzetu Miasta lodz i  w 2015 roku . 
W zarzqdzeniu Nr 1363/VII/15 oraz zarzqdzeniu Nr 1365/VII/15 wskazano, ze pozyczki 

odpowiednio w wysoko6ci 1.379.195 zt oraz 4.339.271 zk przeznaczone zostanq na 
realizacje zadania pn. , Termomodernizacja obiekt6w edukacyjnych". W zarzqdzeniu Nr 
1354/VII/15 postanowiono, i e  planowana do zaciqgniecia pozyczka w kwocie 2.292.030 
zt przeznaczona zostanie na zadanie pn. ,,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej Nr 190 
przy ul Malczewskiego 34/37 wraz z modernizacjq ptywalni. Z przedmiotowych zarzqdzeri 
wynika, ze pozyczki bedq sptacane z dochod6w wtasnych Miasta lodz i  w terminie do 
korica 2025 roku. 

Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaty poprzedzona zostaka anal izq dokumentow 
bedqcych w posiadaniu Izby na dzieri wydania niniejszej opinii, w szczegolno5ci danych 
wynikajqcych z uchwaty budzetowej miasta lodz i  na 2015 rok, uchwaky w sprawie 



uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta lodz i  na lata 2015-2040 wraz ze 
zmianami oraz prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element wieloletniej prognozy 
finansowej, jak rowniez danych znajdujqcych sie w rejestrach Izby. 

W uchwale budzetowej Miasta na 2015 rok ustalono limit zobowiqzah z tytulu 
zaciqganych pozyczek, kredytow, emisji obligacji komunalnych na pokrycie 
wystepujqcego w ciqgu roku przejSciowego deficytu, na finansowanie planowanego 
deficytu oraz splatg wczegniej zaciqgnietych zobowiqzah w wysokoici 1.327.764.367 zl. 

WielkoSci okreilone w budzecie Miasta lodz i  na 2015 rok wskazujq, ze w wyniku 
dokonanych zmian w budzecie wydatki majqtkowe ustalone zostaly na poziomie 
1.315,4 rnln zl  ( dokonane w czerwcu biezqcego roku zmiany wysokoici wydatkdw 
majqtko wych dotyczyly przede wszystkim przedsie wzieC realizo wa n ych przy udziale 
Srodkdw z budzetu UE). Z zatozeh przyjetych w wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
na lata 2015-2040 wynika, ze poziom wydatkow majqtkowych w roku biezqcym jest 
najwyzszy. Poczqwszy od 2016 roku wydatki majqtkowe w sposob istotny malejq. 
Najnizszy poziom tej grupy wydatkow przewiduje sie w latach 2020-2021, bowiem 
wydatki te uksztaltujq sie w wysoko5ci odpowiednio: 148,4 rnln zl; 138,7 rnln zl. 

Skutkiem zaplanowania w roku biezqcym i latach poprzednich, wysokiego poziomu 
wydatkow majqtkowych, dla finansowania ktorych niezbedne byly i bedq przychody 
zwrotne oraz w wyniku przyjecia zatozenia, ze sptata zobowiqzan z tytulu pozyczek i 
kredytow, jak rowniez wykup obligacji, zostaly odlozone w czasie - jest tendencja 
rosnqca poziomu dlugu. W prognozie wskazano, ze kwota dlugu miasta lodzi, na koniec 
2015 roku osiqgnie bardzo wysoki poziom 2.912,3 mln zl  - co stanowi 76,7% 
planowanych dochodow . Z wiel koSci zamieszczonych w prognozie wyni ka, ze na koniec 
2016 r., kwota dlugu Miasta nieznacznie wrognie do wysokoici 2.915,9 rnln zl, 
natomiast w odniesieniu do prognozowanych dochodow poziom dlugu bedzie istotnie 
wyiszy bowiem stanowit bedzie 87,4% proqnozowanych dochodow. Przy powyzszym 
Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze z chwilq zawarcia umowy lub umow dotyczqcych 
leasingu i/lub dzierza wy nieruchomoSci- planowanych w 201 6 roku - na lezy do konat 
analizy ich treSci, przy uwzglednieniu przepisow ustawy o finansach publicznych oraz 
rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 201 1 roku w sprawie szczegolowego 
sposobu klasyfikacji tytutow dluznych zaliczanych do paristwowego dlugu publicznego 
(Dz.U. z 2011 r. nr 298 poz. 1767). 

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta przyjeto zalozenie, ze planowane do splaty 
zobowiqzania dlugoterminowe sfinansowane zostanq: w roku 2015 przychodami z tytulu 
planowanych do wyemitowania obligacji oraz wolnych Srodkow; w latach 2016-2017 
nadwyzkami budietowymi, przychodami z tytulu wolnych Srodkow oraz przychodami 
zwrotnymi; w roku 2018 przychodami z tytutu wolnych Srodkow oraz nadwyzki 
budzetowej, od roku 2019 splata zobowia-zah zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z 
nadwyzki dochodow nad wydatkami budzetowymi [nadwpki  budzetowei), ktora 
powstanie de facto z nadwyzki operacy_ine_i(rozumianej jako rdznica m i e d z ~  dochodami 
biezac~mi, a w~datkami  biezacvmi) . Ponadto, z ~rzedlozone_i prog nozy wyni ka, ze od 
roku 2018 nie planuje sie zacia-gania przez M iasto zobowia-zan dlugoterminowych 
zaliczanych do dlugu. 

Zgodnie z regulq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaini k ma ksymalnego 
obciqzenia budzetu z tytulu splaty dlugu ustalany ja ko Srednia arytmetyczna relacj i z 
trzech poprzedzajqcych lat: dochodow biezqcych powiekszonych o dochody ze sprzedazy 
majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochodow ogolem budzetu tej 
jednostki. 

Ustalony w prognozie miasta lodzi  montaz finansowy zaklada, ze w roku 2015 Srodki 
uzyskane przez Miasto z tytulu nadwyiek operacyjnych oraz dochodow ze sprzedazy 
majqtku przeznaczone zostanq wylqcznie na finansowanie wydatkow majqtkowych. 
Poczqwszy od roku 2017 Srodki z nadwyzek operacyjnych stanowid bedq podstawowe 
irodto splaty dlugu Miasta. Zdaniem Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie 



e 

art. 243 - stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika 
obciqzenia budzetu splatq dlugu- wyni kajqce z prognozy Miasta od roku 20 15 zatozono 
na wvsokim poziomie. Przy powyzszym Sktad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokojt 
wskainika jednorocznego ustalonego w latach 2015-2016, w sposob istotny wptywa 
wielkoSt dochodow ze sprzedazy maiatku ~lanowanych do uzyskania odpowiednio w 
kwocie 139.7 mln z+ oraz 140 mln z+ (przv czvm wielkoiC ta w roku 2016 obeimuie 
r6 wniez dochody z t-ytu%u leasinqu nieruchomoSci). 

Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, ze obciqzenie budzetu splatq dtugu w okresie 
planowanej sptaty przedmiotowych pozyczek do kolica 2025 roku uksztattuje siq ponizej 
wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakze w latach 2020- 2021 
relacja okreilona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spetniona przy 
uwzglqdnieniu wytqczeli ustawowych. Ponadto Sktad Orzekajqcy pod kreila, ze w latach 
2020 - 2022 wskainik obcia-zenia budzetu splata dtuau ksztattowat sig bgdzie na bardzo 
-- 

wysokim poziomie odpowiednio: 0,1102 (11,02°/~]:0,1196 ( 11.96 %]: 0.1044 (10.44 O/O) 
- przy uwzqlednieniu wvtaczeli. o ktorvch mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 
pu blicznych. 

W ocenie Sktadu Orzekalaceao, ustalona w wieloletniel proanozie finansowel Miasta 
mozliwoSC sptaty dtuau w latach 2016 - 2022 obcia-zona iest duzym ryzykiem. bowiem w 
celu sotaty zatozoneao dtuau Miasta i spetnienia reauty wynikaiacej z art. 243 ustawv o 
finansach pu blicznych. niezbgdne iest petne wvkonanie zatozonvch w latach 2015-2021 - 
wielkoici nadwyzek operacylnych oraz dochodow ze sprzedaiy majatku, kt6re 
determinula osia-gnigcie ustalonych w proanozie wskaini k6w jednorocznych. 

Sklad Orzekalacy oodkreila. ze przyigte w proanozie zalozenia finansowe wymaaaiq 
konsekwentnvch dziatari w za kresie terminoweao pozyskiwania w roku 2015 
dofinansowania przedsigwzigt inwestycyinvch realizowanvch przy udziale Srodkow UE 
oraz prawidtoweao ich rozliczenia. jak rowniez szczeq6lnel dyscypliny w ponoszeniu 
wydatkow bieza-cych. 

Majqc na wzglqdzie wskazane wyzej obszary ryzyka zwiqzane z realizacjq zatozeli 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dtugu - Sktad wskazuje. ze w 
celu zapewnienia mo i l iwo~c i  sptaty dtuau. konieczne Jest biezace monitorowanie relacji 
przyigtych w proanozie i na tel  podstawie dokonywanie od~owiednich korekt za+ozonych 
wielkoSci. w tvm ~lanowanych do zaciaqnigcia zobowiazali d+uqoterminowych. Zdaniem 
Sktadu Orzekaiacego decyzie oraan6w Miasta dotyczace wysokoSci zaciaaan~ch 
zobowiazali (w  zakresie ~rzychoddw zwrotnvch budzetu, iak i zadah inwest~c~ invch)  - 
winnv zostat SciSle powiazane z biezaca ocena sytuacli finansowei Miasta. 

Sktad Orzekaia-cy podkreila. ze wielokrotnie w swoich o~ in iach  wskazvwat na koniecznoit 
podejmowania przez oraany Miasta powyzszvch dzialari. w celu zapewnienia mozliwoSci 
uchwalania budzetow w latach nastgpnych - zaodnie z obowia-zuiacym Drawem. 

W zwiqzku z powyzszym, w szczegolnoici z tym, ze zaciqgane poiyczki wptywajq na 
poziom dlugu Miasta i obciqienia budzetow jego sptatq, Sk+ad Orzekajqcy postanowit jak 
w sentencji. 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale stuzy odwotanie do pelnego sktadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaty. 

Przewodniczqcy 




